


Tradicionalmente, mais da metade dos recursos

aplicados em tecnologia-principalmente nas empre-

sas de menor porte - acaba indo para a compra de

equipamentos, comoforma de reduziroatraso tecno-

lógico em que se encontram. As medidas de incentivo

do governo federal têm contribuído para a redução do

preço dos computadores e os reflexos disso já devem

ser percebidos nos próximos trimestres.

O dinheiro, quando sobra, vai para a compra de

software e muita coisa é gasta na aquisição de aplica-

tivos básicos, como sistema operacional e aplicações

de produtividade, além de serviços de manutenção e

integração de redes. Isto reduz muito o número de

empresas com dinheiro suficiente para investir em

soluções para melhoria operacional. Ainda assim, tem

muita gente interessada em atendê-las e a oferta de

soluções de gestão integrada (ou ERP, da sigla em

inglês] está cada vez mais atraente.

Segundo o estudo IDC Latin America Black Book

2007, estima-se que os gastos com TI das pequenas e

médias empresas, nos próximos quatro anos, cres-

çam entre 17% e 16%, no Brasil, respectivamente. Em

2007, a IDC estima que estes gastos devem ficar em

45 bilhõesdereais(2,2%doPIB),60%dosquais, feitos

por empresas e corporações que têm mais de 500

funcionários. Feitas as contas, as PMEs brasileiras

teriam para gastar cerca de 18 bilhões de reais em

equipamentos, softwares e serviços até dezembro.

Mesmo pulverizado entre tantos possíveis clien-

tes, é dinheiro suficiente para fazer com que os for-

necedores de software se empenhem para adequar

seus produtos ao que as pequenas e médias empre-

sas necessitam. Ao que tudo indica, a lição de casa

parece ter sido feita. De um lado, quem tradicional-

mente já atuava no segmento se esforça para

melhorar suas ofertas e combater a concorrência.

De outro, a concorrência se tornou mais agressiva

com a oferta de produtos mais ajustados de marcas

de peso, como Oracle e SAP.

NÃO HÁ'TAMANHO ÚNICO'

Francisco Chang, gerente sênior de alianças e canais

da Oracle, afirma que o mercado de PMEs é aquele

que apresenta o maior crescimento, tanto no Brasil

quando no restante da América Latina, razão pela qual

existe um portfólio de produtos específico para esse

segmento. "Criamos templates segmentados por

indústrias e por processos. Se o cliente precisa resol-

vero problema de pagamento aos fornecedores, há

uma solução para isso". E por meio de parceiros, a

Oracle pode entregar o projeto rapidamente.

O custo disso? Tudo vai depender da complexidade

da solução desejada. Segundo Chang, por cerca de

440 reais por mês por usuário, uma empresa pode ter

um ERP rodando, já incluídos a licença do software,

banco de dados, hardware e o serviço de implemen-

tação. Adaptações - que no jargão dos fornecedores

são chamadas customizações -, não estão incluídas

nesse valor e devem ser negociadas à parte.

Esses ajustes, aliás, sempre foram a principal

dificuldade enfrentada pelas empresas de software

de gestão. Deixaras soluções do tamanho exato das

necessidades dos clientes torna o processo de

implantação demorado e aumenta significativamen-

te o valor do projeto final.



Para minimizar esse impacto, os fornecedo-

res tomaram uma decisão importante. Em vez

de entregar um projeto básico e a ele agregar

tantas quantas fossem as customizações neces-

sárias para deixá- lo func ional , optaram por

mexer no coração do produto.

"Asaída foi levaras necessidades locais para o códi-

go básico da solução. Foi uma decisão local, mas que

já faz parte do desenvolvimento normal do produto",

explica Luis Banhara, diretor comercial de pequenas

e médias empresas da SAP, ressaltando que foi inau-

gurado um centro de soluções para médias empresas

em São Paulo. Este centro tem a função de atender

toda a América Latina. O resultado disso foi o lança-

mento, há dois anos, do Business One.

O executivo explica que o fato de uma empresa ter

poucos funcionários não implica uma operação mais

simples. "Seu faturamento pode ser menor e ela pos-

suir processos de negócios tão complexos que a insi-

ram em um ecossistema maior, um ambiente de ope-

ração crítico", analisa Banhara.

NECESSIDADES BÁSICAS

Orçamentos apertados e uma economia que só

recentemente deu sinais de aquecimento levaram as

PMEs a f rear, por muito tempo, os investimentos em

TI. Por essa razão, muitas carecem de controles de

processos mais básicos, como contabilidade, vendas,

compras, estoque e controle financeiro (fluxo de cai-

xá, contas a pagar e receber). "Quase 90% dos clien-

tes SMB ainda não possuem o básico bem feito", diz

o executivo da SAP.

O reconhecimento desse cenário fez com que os

fornecedores de ERP preparassem soluções mais

leves. Os primeiros a se darem conta disso foram os

fornecedores locais - mais ágeis nesse processo -,

seguidos mais tarde pelas multinacionais. A Datasul,

que recentemente criou uma diretoria específica para

atuar com oSmall Business, é um exemplo desse

movimento. Depois de doisanosde estudo, a empre-

sa 'enxugou' seu ERP. "Trata-se da mesma solução,

o mesmo core, porém com um escopo menor", diz

Silvio Mota, diretorda empresa.

O executivo conta que funcionalidades complexas

como recursos humanos, desenvolvimento organi-

zacional e teoria de restrições foram retiradas porque

a maior parte das empresas menores ainda não pre-

cisa delas. A Datasul optou por um tipo de comercia-

lização diferente, também baseado em canais, e que

envolve um pagamento mensal-próximo a 230 reais

por usuário simultâneo-, em vez da venda de licenças

(software e banco de dados) e consultoria. E mais:

foca sua força de vendas nas empresas que faturam

anualmente entre 5 milhões e 30 milhões de reais.

"Não estamos desmerecendo as empresas menores,

mas não temosa intenção, no momento, de uma ação

pulverizada", argumenta.

A Microsiga (Grupo Totvs) segue caminho parecido.

O Protheus, solução de gestão da empresa, é compos-

to por cerca de 70 módulos, que são entregues - todos

- ao cliente, mesmo que ele não vá utilizá-los de ime-

diato. "Essa flexibilidade permite que o cliente decida

que funções usar e quando fazer isso, à medida que

sua operação cresce", explica Armando Buchina, dire-

torde inteligência da Microsiga.

A empresa também buscou parametrizaravenda

a um modelo de negócios que se aproxima da realida-

de do cliente. "No segmento educação, por exemplo,

um dos componentes que entra na negociação é o

número dealunos que a entidade possui. Em saúde, o

número de leitos ou devidas (no caso de seguradoras).

Trata-se de um modelo de negócios inovador e mais

de 50% dos contratosquefechamos recentemente são

desse tipo", diz Buchina.

Braço dedicado ao atendimento de clientes de

menor porte do Grupo Totvs, a RM Sistemas segue

estratégia semelhante na composição do preço, mas



opta por comercializa r algumas funcionalidades

separadamente. "Ao núcleo comum do CorporeRM

, o cliente agrega o que é importante para sua ativi-

dade. Isso permite adaptar a solução também ao

seu fluxo de caixa, e ele é cobrado apenas por aqui-

lo que está sendo executado", detalha o diretor geral

da empresa, Paulo Magalhães.

Se sua empresa jamais ouviu falar no Microsoft

Dynamics ERP, não se preocupe. A fabricante do

Windows e do Office nunca conseguiu fazer com que

seu software de gestão chegasse a um grande núme-

ro de empresas no país. José Eduardo Poletti, geren-

te de vendas da divisão de Business Solutions da

Microsof diz que as pessoas estão acostumadas a

enxergar os produtos da marca com 'caixas'. Ou seja,

comprar, instalar e sair usando. "No caso do ERP, esta

é uma visão equivocada".

Resultado da aquisição de duas empresas há alguns

anos, o Dynamics passou por um processo de integra-

ção ao ambiente Microsoft e também de localização.

"Se fizéssemos uma campanha forte na hora errada,

correríamos o risco de não entregar a solução.

Estamos trabalhando com os parceiros e só em 2006

fizemos um primeiro lançamento para testara capa-

cidade de resposta do canal", diz Poletti.

DENOMINADOR COMUM

Com pequenas variações, o discurso é basicamente o

mesmo: é preciso conhecer o cliente, falarsua 'língua',

entender seus hábitos e, se possível, estar perto dele

para conquistá-lo. E isso só é possível por intermédio

de parcerias. "O canalque atua com o SMB é diferente.

Não basta conhecer nossos produtos. É necessário

conhecera rotina de negócios dos clientes, sua his-

tória e geografia. Além disso, precisa ter a agilidade

necessária para entregara solução rapidamente",

dizChang.da Oracle.

Poletti, da Microsoft, acrescenta um outro compo-

nente. "É o parceiro que tem condições de moldara

solução aos padrões do cliente, inclusive do ponto de

vista financeiro". Prova disso foi uma ação realizada

pela Microsoft no trimestre passado. A empresa for-

necia, gratuitamente, até dez licenças do Dynamics.

"Caso o cliente não precisasse de licenças adicionais,

ele só pagaria pela consultoria e integração, direta-

mente ao parceiro", diz o gerente. Atualmente, a

Microsoft conta com quase 30 parceiros treinados

para vender a solução.

Muitas vezes, é o canal que deve avaliar a necessi-

dade de atualizara infra-estrutura. Na SAP, perto de

30% dos 50 integradores do SMB também trabalham

com hardware ou têm parceiros. "O importante é

resolver o problema do cliente", diz Banhara.

Aquestãofinanceira também nãofoi esquecida. Os

fornecedores oferecem condições facilitadas, pró-

prias, como o SAP Finance, ou acordos com institui-

ções financeiras com juros subsidiados e que podem

envolver também a parte de consultoria. Pode-se

optar pelo cartão BNDES para financiamentos até 250

mil reais e taxa de 1,03% ao mês em até 36 meses.

"Temos autonomia para fazer promoções e imple-

mentar estratégias locais. Se entendermos que ofe-

recer uma condição diferenciada é interessante, pode-

mos fazer", completa Poletti, da Microsoft. •
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